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Pressemeddelelse: 

Første ko i Danmark til at runde 200.000 kg i livsydelse 

 

For først gang nogensinde i Danmark har en ko rundet 200.000 kg i livsydelse.  

Det er konr. 516 fra Jens Hansen, Erslev, der i en alder af 17 år som har opnået denne flotte 

præstation.  

På verdensplan kendes ikke det nøjagtige antal køer der har opnået denne flotte præstation, men 

det er noget der sker meget sjældent og absolut kun et fåtal.  I Norden har der en gang tidligere 

været en ko i Finland som har rundet de 200.000 kg, men det er første gang det sker i Danmark.  Syd 

for grænsen i Tyskland har netop 2 køer for første gang rundet de 200.000 kg mælk, men det hører 

som sagt til sjældenhederne.  

I dag lever den gennemsnitlige Holstein ko 5,0 år med en livtidsproduktion på 30.423 kg. Danmarks 

første 200.000 kg ko har således ikke bare levet mere 3 gange så længere end de andre, men har 

også præstereret en mælkeydelse der ligger væsentligt over gennemsnittet i hele sin livstid. Det 

illustrerer på glimrende vis hvilken præstation der ligger bag.  

Onsdag d. 27. marts kl. 14.00 bliver afholdt en lille seance hvor vi sammen med Jens Hansen og 

familie vil fejre den flotte præsentation. Der vil blive mulighed for at se 84629-00516 i aktion, som 

lever i bedste velgående.   

 

Af praktiske årsager ønsker vi derfor tilmelding til Avlsforeningen Dansk Holstein på 

danskholstein@seges.dk senest mandag d. 25. marts.  

 

Vi ønsker der ikke publiceres noget i pressen eller andre medier før onsdag d. 27. 

marts om eftermiddagen. Vi forventer alle respekterer dette.  

 

Der foreligger et foto fra sidste sommer 2018, som er vedhæftet denne pressemeddelelse.   

 

For yderligere informationer kontakt:  

Chefkonsulent Torben Lund, Avlsforeningen Dansk Holstein, tlf. 8740 5281, tobl@seges.dk  

Kvægavlsrådgiver Palle J. Larsen, tlf. 4015 5155, pjl@vikingdanmark.dk  

Gårdejer Jens Hansen, tlf. 97 74 19 32 
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